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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

َر ََمُْظوًرا قال املؤلِّف  ةً  ىِمْن ِجْنس  َوَلـْم َيْفِد َفَد : )َفْصٌل: َوَمْن َكرَّ ، َوَمْن  ،َمرَّ بِـِخََلِف َصْيد 

ة  لِ  ىََمُْظوًرا ِمْن َأْجنَاس  َفَد  َفَعَل   َوَتْغطِيَةِ  ،َوطِيب   ،فِْدَيُة ُلْبس   بِنِْسَيان  َرَفَض إِْحَراَمُه َأْو اَل، َوَيْسُقُط  ،ُكلِّ َمرَّ

، ُدوَن َوْطء   ، َوُكلُّ َهْدي  أَ  ،َوَتْقلِيم   ،َوَصْيد   ،َرْأس  ْبِس َوِحََلق  ْو إِْطَعام  َفلَِمَساكنِِي اْلـَحَرِم، َوفِْدَيُة اْْلََذى َواللُّ

ُم َشاةٌ  ، َوالدَّ ْوُم ِِف ُكلِّ َمَكان  ْحَصاِر َحْيُث ُوِجَد َسَبُبُه، َوُُيِْزُئ الصَّ ا َوَدُم اْْلِ ِزُئ  ،َأْو ُسْبُع َبَدَنة   ،َوَنْحِوِِهَ َوُُتْ

 .َعنَْها َبَقَرٌة(

بعًضا من األحكام املتعلِّقة بكيفيَّة إخراج الفدية وتداخلها  أورد فيه املصنِّف  هذا الفصل

اًل:  ًة( فقال أوَّ َر ََمُْظوًرا ِمْن ِجنْس  َوَلـْم َيْفِد َفَدا َمرَّ َر ََمُْظوًرا(قوله:  ،َواِحَدةً )َوَمْن َكرَّ أي من  )َوَمْن َكرَّ

مة يد، إًذا املراد  إالَّ ما سيأيت ؛حمظورات اإلحرام املتقدِّ استثناؤه من كالم املصنِّف بعد قليٍل وهو الصَّ

 باملحظور أي من حمظورات اإلحرام.

(وقول املصنِّف:  رٍة. )ِمْن ِجنْس   أي من جنٍس واحٍد، سواًء كان بفعٍل واحٍد أو بأفعاٍل متكرِّ

ةً  ارات خاصَّ ، وهذه القاعدة أيًضا قد وعندنا قاعدٌة نريد أن نعرفها يف مسألة التَّداخل بني الكفَّ

د »تدخل يف سائر العبادات برشٍط آخَر أو بقيٍد آخَر، وذلك أنَّ القاعدة عندهم:  بب واَّتَّ د السَّ ه إذا اَّتَّ أنَّ

ارات  «.اجلنس فإنَّه حينئذ  تتداخل الكفَّ

اد الفعل، عندنا ثالثة أشياَء: د اجلنس، وال عربة باَّتِّ بب واَّتَّ د السَّ  إًذا إذا اَّتَّ

ر.ه اده فقد يتكرَّ  ناك فعٌل، ال عربة باَّتِّ

بب. اد السَّ  ولكنَّ العربة باَّتِّ

اد اجلنس.  واَّتِّ

ا أن يكون حِ  ارة واحٌد، إمَّ بب، أي أنَّ سبب الكفَّ اد السَّ أو أن  ،ًثا بيمنين  صورة ذلك لـَّمَّ نقول: اَّتِّ

ارات  ًرا من حمظورات اإلحرام.أو أن يكون حمظو ،يكون فعاًل من األفعال األخرى املوجبة للكفَّ

 قاعدة
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ارة ال   بأن يكون صيام ثالثة  ؛ةَج رَ خ  م  ـاألمر الثَّاين: أن يتَّحد اجلنس، واملراد باجلنس أي جنس الكفَّ

امٍ  اد الفعل، فقد يأيت بأكثرَ  ا،أو عتقً  ،أو إطعام ستَّة مساكنيَ  ،أيَّ من موجٍب  أو نحو ذلك، وليست العربة باَّتِّ

ٍة يف أ يف أكثرَ   ال يلزم أن يكون بفعٍل واحٍد. ،كثر من فعلٍ من مرَّ

وهذه هي قاعدة الفقهاء، وقد أطال يف تقرير هذه القاعدة ابن رجٍب يف كتابه العظيم كتاب 

 «.القواعد»

ر حمظوًرا من حمظورات اإلحرام وكانت من جنٍس واحدٍ  كأن لبس  ؛بناًء عىل ذلك فإنَّ من كرَّ

تني تني أو أ ،مرَّ ا مثاًل  ،كثرَ أو غطَّى رأسه مرَّ وغري ذلك من املحظورات قال:  ،أو قصَّ شعًرا ،أو لبس خفًّ

ًة َواِحَدًة( ى)َوَلـْم َيْفِد َفَد  تني ؛َمرَّ بب واحٌد وهو اللِّبس مرَّ تني ،ألنَّ السَّ عر  ،أو التَّغطية مرَّ أو قصُّ الشَّ

ارهتا واحدةٌ  تني أو أكثَر، واجلنس واحٌد ألنَّ كفَّ  .وتقليم األظافر مرَّ

ًة( ى)َفَد قال:  ارات. َمرَّ ًة واحدًة، فتداخلت الكفَّ  أي مرَّ

ًة أخرى لزمه أن يأيتَ  ى،ة، أنَّه إن فعل حمظوًرا ثمَّ فدمفهوم هذه اجلمل  بفديٍة أخرى. ثمَّ فعله مرَّ

( قال:  يد، فإنَّ من قتل صيًدا )بِـِخََلِف َصْيد  َتث نَى من املحظورات إالَّ الصَّ س  املقتول ولو كان -ال ي 

 فإنَّه جيب عليه لكلِّ واحٍد من الغزالني فديٌة منفصلٌة عن الثَّاين. -من نوٍع واحٍد كأن يقتل غزالني مثاًل 

يد يف معنى التَّعويض،  ارة الصَّ يد يف معنى التَّعويض، كفَّ يد قالوا: ألنَّ الصَّ واملعنى يف استثناء الصَّ

َّمن ال يدخل فيه التَّداخل  .والتَّعويض والضَّ

وال  ا،يه أن يبذل لكلِّ واحٍد منها عوًض ثمَّ أفسد الثَّاين والثَّالث فيجب عل ،فمن أفسد لغريه مااًل 

يد فإنَّ فيه معنى التَّعويض. ارات القتل فإنَّ فيها معنى التَّعويض، وكذلك جزاء الصَّ  تتداخل، وكذلك كفَّ

نا ننظر للقيمة، فن   يد فإنَّه يدلُّ عىل أنَّ فيه معنى التَّعويض أنَّ ا ما عدا الصَّ ِظَر فيه إىل معنى التَّقويم، أمَّ

ة تدلُّ عىل ذلك. ارات؛ ألنَّ األدلَّ  يكون مندرًجا يف قاعدة التَّداخل يف الكفَّ

ة الَّتي تدلُّ عىل ذلك أنَّ كعًبا  ًأ عىل  من األدلَّ حينَّم حلق شعره ربََّّم كان حلقه لشعره جمزَّ

ارٌة واحدٌة.فال شكَّ أنَّه حين ،أوقاٍت   ئٍذ بإمجاع أهل العلم ال جتب عليه إالَّ كفَّ

ة ( ىََمُْظوًرا ِمْن َأْجنَاس  َفَد  )َوَمْن َفَعَل قال:  ٍة،  بُِكلِّ َمرَّ أي من أجناٍس خمتلفٍة فإنَّه يفدي لكلِّ مرَّ

 فعليه فديتان. ،ولبس خميًطا ،يعني لو أنَّه قصَّ شعره
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 أي لكلِّ واحٍد منها. ة (بُِكلِّ َمرَّ  ى)َفَد إًذا فقوله: 

اًل يف معنى رفض اإلحرام. )َرَفَض إِْحَراَمُه َأْو اَل(قول املصنِّف:   نبدأ أوَّ

 رفض اإلحرام معناه: نيَّة اخلروج منه وقطع النُّسك.

ِكَي إمجاًعا حكاه ابن حزٍم يف  أنَّ اْلحرام ال » «:مراتب اْلمجاع»والقاعدة عند أهل العلم وح 

  «ُيْرَفُض 

فحينئٍذ جيوز له  ،امن دخل يف النُّسك ال خيرج منه إالَّ بإمتام احلجِّ والعمرة إالَّ أن يكون حمَصً ف

وط ال  .إن شاء اهلل-تَّي ستأيت يف بابه اخلروج به بالرشُّ

اخلروج من النُّسك وجودها وعدمها  يَّة  نِ فَ  اإذً   ژ ڭ ڭ ڭ ۓ ژ :ودليل ذلك قول اهلل 

 قطعه ورفض اإلحرام. نيَّة   رامَ طع اإلحق  سواٌء، فال يَ 

 نستفيد منها أمران: )َرَفَض إِْحَراَمُه َأْو اَل(إًذا فقول املصنِّف: 

ل: فض ال أثر هلا يف اإلحرام من حيث إلغائه. األمر األوَّ  أنَّ نيَّة الرَّ

ألنَّه ظنَّ أنَّ  ؛يس بمحرمٍ أو حال ظنِّه أنَّه ل ،أنَّ من فعل حمظوًرا سواًء حال ظنِّه أنَّه حمرمٌ  األمر الثَّاين:

. ،نقول: ال أثر هلذا الظَّن ،رفضه لإلحرام خيرجه عنه ارة يف كلٍّ  فإنَّه مؤاخٌذ فتجب عليه الكفَّ

( َوَتْغطَِيةِ  ،َوطِيب   ،فِْدَيُة ُلْبس   )َوَيْسُقُط بِنِْسَيان  قال:  ارات الَّتي  َرْأس  بدأ يتكلَّم املصنِّف عن الكفَّ

ل َحق   ()َوَيْسُقُط بِنِْسَيان  ما يف معنى النِّسيان كاإلكراه واجلهل، إًذا فقول املصنِّف: تسقط بالنِّسيان و ي 

َّم يسقطان كذلك.  بالنِّسيان اجلهل واإلكراه فإَّنَّ

( َوَتْغطَِيةِ  ،َوطِيب   ،فِْدَيُة ُلْبس   )َوَيْسُقُط بِنِْسَيان  قال:   هذه األمور الثَّالث تسقط بالنِّسيان. َرْأس 

وسأله عن   أنَّ رجاًل جاء للنَّبيِّ  يل ذلك ما ثبت يف البخاريِّ من حديث يعىل بن أميََّة دل

 ،«َخُلوَق ـاْخَلْع ُجبََّتَك َواْغِسْل َعنَْك الْ »:  ًما، فقال له النَّبيُّ رِ قد كان حم   و ،طيٍب كان قد وضعه عىل جبَّته

نا ذلك عىل أنَّ   ومل يأمره النَّبيُّ  حايب أسقط عنه فدية الطِّيب. بفديٍة فدلَّ  هذا النِّسيان من ذلك الصَّ

  «أنَّ النِّسيان وكذلك اجلهل ُتعل املوجود معدوًما»والقاعدة عندنا: 

 فحينئٍذ فمن تطيَّب أو لبس الثَّوب فإنَّ النِّسيان جيعله معدوًما كأنَّه مل يلبس شيًئا.

 قاعدة
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أسيب وتغطإًذا هذا ما يتعلَّق بفدية اللِّبس والطِّ  ا من باب املوجودات ؛ية الرَّ والنِّسيان جيعلها  ،ألَّنَّ

 كاملعدومة.

يخ:  ( ،َوَتْقلِيم   ،َوَصْيد   ،)ُدوَن َوْطء  قال الشَّ يد ،الوطء :هذه األمور األربعة وهي َوِحََلق   ،والصَّ

يد ،واحلالق ،والتَّقليم ا أن تكون إتالًفا كالصَّ ا إمَّ اإلتالف، فإنَّ احللق أو يف معنى  ،يقول العلَّمء: إَّنَّ

.  والتَّقليم يف معنى اإلتالف؛ ألنَّه قصٌّ

 .«أنَّ ما كان من باب اْلتَلفات فإنَّه ال ُيْعَذُر فيه بالنِّسيان وال باجلهل»والقاعدة عند أهل العلم: 

يد ال شكَّ يف كونه إتالًفا، التَّقليم واحلالق هو يف معنى اإلتالف عرةألنَّ فيه قطًعا ل ؛إًذا الصَّ أو  ،لشَّ

 وكذلك الظُّفر. ،إزالٌة هلا من أصلها

، فإنَّ من وطاإلمجاع عند الفقهاء قالوا: هو يف حكم اإلتالف، ملاذا؟ قالوا: أل ٌٌ  ئنَّه جيب فيه أر

كَّم لو  ،فكان فيه تعويٌض  ،ها أرٌ هذا الوطءفإنَّه جيب عليه أن يعطيَ  ،ها إكراًها هلائأو وط ،امرأًة بشبهةٍ 

 ا، ففيه معنى اإلتالف؛ ألنَّ فيه تعويًضا وأرًشا هلا.كان قطع عضوً 

ل   َق به يف عدم العذر بالنِّسيان، ولذلك املذهب ـإًذا فأ  كَّم مرَّ -ِحَق باإلتالف من هذا اجلانب فأ حل ِ

وم من نيس فوط -معنا  ولو كان ناسًيا، وكذلك يف احلجِّ هنا. ،زوجته يفسد صومه ئأنَّه يف الصَّ

[  )َوُكلُّ َهْدي  َأْو إِْطَعام  َفلَِمَساكنِِي اْلـَحَرِم( يقول املصنِّف: بسبب فعل  هدٍي واجب كلَّ ]أي أنَّ

 وكذلك اإلطعام. ،حمظوٍر أو بسبب ترك واجٍب فإنَّه يكون ملساكني احلرم

وم ليس الزًما أن يكون يف احلرم وسيأيت  اًل: أنَّ الصَّ  إن شاء اهلل.-مفهوم هذه اجلملة أوَّ

ليل  .[95]املائدة:   ژ ۈئ ۆئ ۆئ ژ :عىل ذلك قول اهلل  الدَّ

(وقول املصنِّف:  وما كان  ،اإلطعام أيًضا يشمل ما كان واجًبا ألجل اإلحرام )َوُكلُّ َهْدي  َأْو إِْطَعام 

بعد قليٍل أنَّ بعض النَّاس قد جتب عليه فدية طعاٍم ال  -إن شاء اهلل–واجًبا ألجل احلرم، فإنَّه سيأيت معنا 

 بأن اصطاد يف احلرم، فكذلك يأخذ نفس احلكم. ؛وإنََّّم لكونه انتهك حرمة احلرم ،ًمارِ نه حم   لكو

ةَ  ِم(رَ )َفلَِمَساكنِِي اْلـَح األمر الثَّاين: املراد بقول املصنِّف:  َبَح يف مكَّ ذ  م هنا أي جيب أن ي  وأن  ،الالَّ

َع اللَّحم عىل املساكني، فذبحه وتوزيع حلمه يكون ع َوزَّ هذا إن كان حلًَّم وهدًيا، وإن كان  ،ىل املساكنيي 

ق  عىل مساكني احلرم. َفرَّ  إطعاًما فيكون الطَّعام ي 

 قاعدة
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نٌة من كلمتني مساكني واحلرم، قوله: َمَساكِنِي اْلـَحَرِم( )قول املصنِّف:  عندنا هذه اجلملة مكوَّ

نا عىل أنَّه ال جيوز بذل اهلدي الواجب واإلطعام )َمَساكِنِي( كاة؛ ألنَّه قال هنا:  يدلُّ إالَّ ملن استحقَّ الزَّ

َرت  املساكني واألصل أنَّ احلكم فيهَّم واحٌد. َمَساكِنِي()
كِ  وهناك ذ 

كاة له.  ط  أن يكون اهلدي واإلطعام ملن جيوز دفع الزَّ رَتَ ش   ولذلك يقول الفقهاء: ي 

ةَ املراد هبم من كانوا  َمَساكِنِي اْلـَحَرِم(ـلِ )وقول املصنِّف:  ولو  ،الواردين عليهامن أو  ،من أهل مكَّ

 ولو مروًرا، إًذا فيكون التَّوزيع والتَّفريق يف احلرم. ،حلجٍّ أو عمرةٍ 

يخ:  ا(يقول الشَّ ْبِس َوَنْحِوِِهَ وفعل سائر  ،كالتَّطيُّب مثاًل  ،أي ونحو فدية األذى )َوفِْدَيُة اْْلََذى َواللُّ

ا(بـهذا املراد املحظورات خارج احلرم لعذٍر وغريه،   .)َنْحِوِِهَ

ْحَصاِر(قال:  بب هو الفعل  )َحْيُث ُوِجَد َسَبُبُه(وسيأيت تفصيله يف باٍب مستقلٍّ  )َوَدُم اْْلِ واملراد بالسَّ

عر ،الَّذي استحقَّ به الفدية وهو اللُّبس بب هو الفعل  ،أو التَّطيُّب ،أو قصُّ الشَّ أو اإلحصار، إًذا املراد بالسَّ

 أو اإلحصار ذاته. ،وجب الفديةالَّذي أ

(قال:  ْوُم ِِف ُكلِّ َمَكان  ى ألحدٍ  ؛)َوُُيِْزُئ الصَّ وم يقول العلَّمء: ال يتعدَّ وإنََّّم هو خاصٌّ  ،ألنَّ الصَّ

ةَ  ،بالباذل ا بمكَّ  بل جيوز صومه يف أيِّ مكاٍن. ،فليس خاصًّ

ُم َشاٌة( قال:  م  ،«من ترك ُنُسًكا فعليه دمٌ » :«املوطَّأ»كَّم يف  لقول ابن عبَّاٍس )َوالدَّ واملراد بالدَّ

اة، اة تأخذ أحكام الشَّ نِّ  األضحية وهذه الشَّ المة من العيوب بالتَّفصيل. ،من حيث السِّ  والسَّ

يخ:  ُم َشاةٌ قال الشَّ ( ،)َوالدَّ اة ما ثبت يف  َأْو ُسْبُع َبَدَنة  ليل عىل أنَّ سبع البدنة تقوم مقام الشَّ الدَّ

حيحني اة.« كنَّا ننحر البدنة عن سبعة  » من حديث جابٍر أنَّه قال: الصَّ بع جمزٌئ عن الشَّ  فدلَّ عىل أنَّ السُّ

يخ:  ِزُئ َعنَْها َبَقَرٌة(ثمَّ قال الشَّ وهل البقر إالَّ »: وجتزئ عن البدنة بقرٌة، لقول جابٍر أيًضا  )َوُُتْ

 «.من البدن

ِزُئ َعنَْها(قول املصنِّف هنا:  هذه اجلملة مطلقٌة، فتدلُّ عىل أنَّ كلَّ من  )َبَقَرٌة(ي عن البدنة أ )َوُُتْ

ه أن خي    َع يف حقِّ ِ سواًء كان ذلك من باب األسباع كفعل  ،البدنة فتجزئ عنها البقرة َج رِ وجب أو ُش 

يد بدنٌة فأخرج بداًل منه بقرةً  ،املحظورات يد، فمن وجب عليه يف جزاء الصَّ أو  ،أو كان ذلك من جزاء الصَّ

 «.وهل البقر إالَّ من البدن»العكس فإنَّه جمزٌئ، لعموم حديث جابٍر: 
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ْيدِ  َباُب ): قال   َوْعلِ الوَ  ،ْيَتلِ ثَّ الوَ  ِل،يِّ اْْلَ وَ  ، وبقرته،َبَدَنٌة، َوِِحَاِر الَوْحشِ  ِِف النََّعاَمةِ  :َجَزاِء الصَّ

ُبوِع َجْفرَ َكْبٌش، َواْلَغَزاِل َعنْ  ْبعِ ضَّ لاَبَقَرٌة، وَ  = بِّ َجْدٌي، َواْلََيْ ماََمَمِة ٌة، َواْْلَْرَنِب َعنَاٌق، َوالَ ٌز، َواْلَوْبِر َوالضَّ

 .َشاٌة(

تَِل  يد الَّذي ق  َتَحق  بداًل عن الصَّ س  ا يف احلرم ؛بدأ املصنِّف يف هذا الباب يف ذكر ما ي  أو حال  ،إمَّ

ا أن يكون مِ   وسيأيت تفصيله من كالم املصنِّف. ،يًّايمِ أو قِ  ،أو مشاهًبا ،اًل ث  اإلحرام، وهذا البدل إمَّ

يد الَّذي حيرم  ر  ؛يًّالِ ث  قد يكون مِ  -سواًء يف احلرم أو ألجل اإلحرام- قتلهواألصل أنَّ الصَّ أي قدَّ

حابة مِ  ر  بالقيمة وسيأيت من ك ؛يًّايمِ وقد يكون قِ  ،ه  لَ ث  الصَّ  الم املصنِّف.وهو الَّذي ما ليس له مثٌل فت َقدَّ

ل وهو يد الَّذي له مثٌل من النَّعم، فقال:  :بدأ املصنِّف بالنَّوع األوَّ النَّعامة )ِِف النََّعاَمِة َبَدَنٌة( الصَّ

وهذا قىض به مجٌع من  ،حيواٌن موجوٌد معروٌف إىل اآلن يف جزيرة العرب، واملراد بالبدنة هي من اإلبل

حابة  .وغريهم  ،وعلٍّ  ،وعثَّمنَ  ،كعمرَ  ؛الصَّ

محار الوحش ليس املراد به احلَّمر املخطَّط كَّم هو دارٌج عىل ألسنتنا؛ ألنَّ هذا ( َوِِحَاِر الَوْحشِ )قال: 

 ،املخطَّط ليس موجوًدا يف جزيرة العرب، وإنََّّم املراد بحَّمر الوحش هو نوٌع من الغزالن تكون طويلةً 

ى ب ،وتكون رأسها كبريةً   جيوز أكله. «حشمحار الو»ـوهذا ي َسمَّ

الوضيحي، ، وهو نوٌع أيًضا من الغزالن، وبعضهم يقول: هو أي وبقر الوحش )َوَبَقَرتِِه(قال: 

 ؛ ألنَّ عينيه كبريتان، فكذلك يأخذ حكمه.الوضيحي هو بقر الوحش

 أيًضا نوٌع من الغزالن يكون قرونه طويلٌة. لواأليِّ  (لِ يِّ اْْلَ )وَ قال: 

ا تقول: التَّيتل وجيوز الثَّيتل فهو أيًضا نوٌع من  ،التَّي َتل جيوز فيه التَّاء وجيوز فيه الثَّاءأو  (ْيَتلِ ثَّ ال) وأمَّ

 قرنه يكون ملفوًفا. :الغزالن أو البقر الوحيشِّ لكن يقولون

حابةقضاء معروٌف، كلُّ هذه األمور فيها بقرٌة، جاء ذلك عن  (َوْعلِ ال)وَ   كعمَر وابن  ؛مجٍع من الصَّ

 .مسعوٍد 

بع ثبت عن النَّبيِّ  َكْبٌش( ْبعِ ضَّ لا)وَ قال:  ْبُع َصْيٌد »من حديث جابٍر وغريه أنَّه قال:   الضَّ  «.الضَّ
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باع بع نوٌع من أنواع السِّ باع فال جيوز صيده للمحرم ،والضَّ ت ث نَِي من سائر السِّ حلديث  ؛ولكنَّه اس 

ْبُع َصْيٌد »قال:   أنَّ النَّبيَّ  جابٍر   م فيه بكبٍش.وحك «الضَّ

بع بأنَّه كبٌش عن النَّبيِّ   ، فدلَّ عىل أنَّه حيرم صيده ابتداًء. وهذا التَّقدير للضَّ

ًة عند احلاجة، وهذا معروٌف عند العرب يف  ،نعم جيوز أكله :وهل جيوز أكله؟ املذهب وخاصَّ

باع للحاجة ،جنوب اجلزيرة وغرهبا م يأكلون الضِّ ًهاللتَّداوي، وال يأكلون ،أَّنَّ وإنََّّم يأكلونه  ،ه دائًَّم ترفُّ

 للتَّداوي.

بع األصل أنَّه ذو ناٍب وَ د  ويذكرون منذ الِقَدم إىل عهٍد قريٍب أنَّه دواٌء لبعض األَ   ،اء، وإالَّ فإنَّ الضَّ

بَِح ا ،بل يأكل اجليفة ،ويأكل اجليف حتَّى أنَّه ليس يذبح مباُشة ا، فإذا ذ  بع ولذلك دائًَّم رائحته منتنٌة جدًّ لضَّ

وأنَّ فيه اجلزاء فدلَّ  ،وإالَّ فإنَّك تتأذَّى من رائحته ملسافٍة بعيدٍة، ولكن جاء النَّصُّ أنَّه صيدٌ  ،فال بدَّ أن َّترقه

ٌم صيده عىل ال    م.رِ ح  م  ـعىل أنَّه حمرَّ

اة.قىض بذلك علٌّ وابن عمَر  )َواْلَغَزاِل َعنٌْز(قال:   ، واملراد بالعنز أي الشَّ

بِّ َجْدٌي( )وَ قال:  بُّ قال: فيه جدٌي اْلَوْبِر َوالضَّ كر من املاعز قىض  ؛والوبر معروٌف والضَّ وهو الذَّ

 .به عمر  

ُبوِع َجْفَرٌة(قال:  ، واملراد وجابر  ،وابن مسعودٍ  ،الريبوع اجلربوع معروٌف قىض به عمر   )َواْلََيْ

اة أو املاعز إذا بلغ أربعة أشهر.  باجلفرة هو ولد الشَّ

، واملراد ب عليه عناٌق، قىض بذلك عمر  فإنَّه جي اد أرنًباطصامن  )َواْْلَْرَنِب َعنَاٌق(قال: 

اة دون األربعة أشهٍر.  بالعناق هو ما كان أصغر من اجلفرة، يعني ولد الشَّ

ن ، وكذلك كلُّ ما كان موابن عبَّاسٍ  ،وعثَّمن   ،قىض بذلك عمر   َحماََمَمِة َشاٌة(ـ)الْ  يف (وَ )قال: 

 الطُّيور مـَّمَّ يعبُّ املاء عبًّا فإنَّه يأخذ حكم احلَّممة.
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مِ  َباُب َصْيدِ ): قال  ُرُم َصْيُدُه َعََل الْ  :اْلـَحرَّ ، َوُحْكُم َصْيِدِه َكَصْيِد ـُمْحِرِم َواْلـَحََللِ ََيْ

ْينِ  ْذِخَر، َوَيـْحُرُم َصْيُد اْلـَمِدينَِة َواَل َجَزاَء، َوُيَباُح  اْلـُمْحِرِم، َوَيـْحُرُم َقْطُع َشَجِرِه َوَحِشيِشِه اْْلَْخََضَ إاِلَّ اْْلِ

(َعَْي  َها َما َبنْيَ اْلـَحْرِث َوَنْحِوِه، َوَحَرمُ  اْلـَحِشيُش لِْلَعَلِف َوآَلةِ   .إََِل َثْور 

ًما ومتى ال يكون يد حمرَّ ًما؟ بدأ يتكلَّم املصنِّف بعد ذلك عن متى يكون الصَّ  حمرَّ

ُرُم َصْيُدُه َعََل اْلـُمْحِرِم(قال:  ليل عىل أنَّه حيرم أنَّه قد ثبت عن ابن عبَّاسٍ  )ََيْ   أنَّ النَّبيَّ  الدَّ

ُر َصْيُدهُ  ،َخََلهُ  َتََل َواَل ُيْ  ،َشْوُكهُ  ُد اَل ُيْعَض  ،إِنَّ َهَذا اْلَبَلَد َحَرامٌ »قال:  يدلُّ  «ُر َصْيُدهُ َواَل ُينَفَّ »فقوله:  «َواَل ُينَفَّ

َة، وهذا بإمجاع أهل العلم، حكاه غري واحٍد من أهل العلم.  عىل أنَّه حيرم تنفري صيد حرم مكَّ

ُرُم َصْيُدُه( إًذا فقوله:  مري هنا عائٌد إىل املذكور قبله )ََيْ َة؛ ألنَّ الضَّ )َباُب َصْيِد أي حيرم صيد حرم مكَّ

َة.واملراد باحلرم هنا حرم اْلـَحَرِم(   مكَّ

 ٍم فاحلكم فيهَّم سواٌء.رِ ح  م  ًما أو ليس بِ رِ سواًء كان حم    ،مَجِيًعا ()َعََل اْلـُمْحِرِم َواْلـَحََللِ قال: 

 .)َكَصْيِد اْلـُمْحِرِم(أي وحكم صيد احلالل يف احلرم  )َوُحْكُم َصْيِدِه(قال: 

:  وهذه التَّسوية بينهماَم ِف أمور 

ل:  كليهَّم حراٌم.يف احلكم، أنَّ  األمر األوَّ

م يف الفصل الَّذي قبله، وكذلك من حيث التَّملُّك  األمر الثَّاين: يف اجلزاء من حيث ما جيب به، وتقدَّ

 ٌم فإنَّه ال يملكه، وكذلك إذا اصطاده يف احلرم وإن كان حالاًل.رِ فإنَّ من اصطاد وهو حم   

ةَ )َوَيـْحُرُم َقْطُع َشَجِرِه(  قال: يف حديث ابن عبَّاٍس يف   ، لقول النَّبيِّ أي وحيرم قطع شجر مكَّ

حيحني:  َتََل »الصَّ  «.َخََلهُ  َواَل ُيْ

)َشَجِرِه املراد باحلشيش هو النَّبت الَّذي ينبت يف األرض، وقول املصنِّف هنا:  )َوَحِشيِشِه(قال: 

 يرج منه أموٌر: َوَحِشيِشِه(

ل: إنَّه جيوز قطعه، وهو ما كان نابًتا يف باطن أنَّ كلَّ ما ليس بشجٍر وال حشيٍش ف األمر األوَّ

 كالكمأة مثاًل فإنَّه جيوز أخذها. ؛األرض

جر– أنَّ ما كان ثمرةً  األمر الثَّاين:  فيجوز قطعها. -عىل رأس الشَّ
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 أنَّ ما كان من فعل آدميٍّ فيجوز قطعه. األمر الثَّالث:

ْيِن(قال:  ة يف يف كتب فقهاء املذهب، وهذه اجلمل هذه اجلملة ليست موجودًة يف كثريٍ  )اْْلَْخََضَ

 :احلقيقة هلا مفهوٌم ومنطوٌق 

جر أخرضين فإنَّه حيرم قطعهَّم. ا منطوقها فواضٌح أنَّه إذا كان احلشيش والشَّ  أمَّ

 مفهوم هذه اجلملة أموٌر:

ل: جر إذا كان يابًسا واحلشيش إذا كان يابًسا فإنَّه جيوز قطعه، وهذا األمر األوَّ املفهوم  أنَّ الشَّ

 صحيٌح.

جر ومل يَ ا انأنَّ م األمر الثَّاين: بالكلِّـيَّة بل ال  ن  بِ منه فإنَّه حينئٍذ ال جيوز قطعه؛ ألنَّه مل يَ  ن  بِ كرس من الشَّ

 ليجوز االنتفاع به؛ ألنَّه داخٌل يف عموم األخرضين. نيَ بِ بدَّ أن يَ 

وك جيو األمر الثَّالث: ْيِن(ز قطعه؛ ألنَّه قال: أنَّ مفهوم هذه اجلملة أنَّ الشَّ  )َوَحِشيِشِه اْْلَْخََضَ

وك ليس أخرًضا، فحينئٍذ جيوز قطعه.  والشَّ

يخ أبو حممَّ  حه الشَّ وك؛ ألنَّ احلديث  :«الكاِف»بن قدامَة يف ا دٍ وهذا خالف ما رجَّ أنَّه حيرم قطع الشَّ

م ذكر حديث ابن ع َة، وتقدَّ وك حيرم عضده يف مكَّ  بَّاٍس.رصيٌح يف أنَّ الشَّ

وك حيرم قطعه، فَّم دام هو موافقة قول أيب حممَّ  «املنتهى»و «اْلقناع»والَّذي مشى عليه يف  ٍد أنَّ الشَّ

حيحني  متَّصاًل باألرض فال جيوز قطعه؛ لقول النَّبيِّ   «.اَل ُيْعَضُد َشْوُكهُ » :يف الصَّ

 إًذا هذا القيد الَّذي ذكره املصنِّف مفهومه ليس عىل اإلطالق.

يخ: ث ْذِخَر(مَّ قال الشَّ حيح أيًضا لـَّمَّ سأل ااستثناء اإلذخر جاء يف )إاِلَّ اْْلِ   النَّبيَّ  عبَّاسل الصَّ

خصة فيه، فأذن فيه النَّبيُّ   . الرُّ

ى ا ت َسمَّ َة، وهو شجرٌة تنبت يف األرض صغريٌة جدًّ  «احللفا» :واإلذخر موجوٌد إىل اآلن يف مكَّ

ىموجودٌة وبكثرٍة يف جوا َة ت َسمَّ ى هبذا االسم  اآلن «احللفا» :نب مكَّ َسمَّ راجة هلا ت  باملدِّ  «احللفا»اللَّهجة الدَّ

ارجة عندنا اآلن بتسمية اإلذخر حالًيا.  من غري مهٍز، هذه اللَّهجة الدَّ

َباع  اآلن   عند العطَّارين، تذهب ألقرب عطَّاٍر بجانبك وتقول: أريد احللفا، هذا هوحتَّى طبًعا ي 

 . اإلذخر الَّذي ذكره النَّبيُّ 



 

10 

 

إِنَّ اْلـَمِدينََة »قال:   أنَّ النَّبيَّ  ملا ثبت من حديث أنٍس  ؛)َوَيـْحُرُم َصْيُد اْلـَمِدينَِة(قال: 

يد.وغريه وثبت أيًضا من حديث سعد بن أيب وقَّاٍص  «َحَراٌم َما َبنْيَ اَلَبَتْيَها  ما يدلُّ عىل َّتريم هذا الصَّ

يد يف املدينة تأخذ حكم ما سبق من حيث التَّحريم ومن حيث اإلثم، لكن ختالف وكلُّ أ حكام الصَّ

 )اَل َجَزاَء(.من حيث أنَّه ال جزاَء كَّم ذكر املصنِّف هنا 

ليل عىل أنَّه ال جزاء قالوا: ما ثبت يف صحيح البخاريِّ أنَّ النَّبيَّ  رأى مع أيب عمرٍي عصفوًرا   الدَّ

 .«ا ُعَمَْي  َما َفَعَل النَُّغَْيُ َيا َأبَ »فقال: 

افعيَّ له كتاٌب مطبوٌع يف ُشح  وهذا احلديث وإن كان مجلًة واحدًة إالَّ أنَّ أبا العبَّاس بن القاص الشَّ

 يَّ وهذا دليٌل عىل أنَّ النَّب «َيا َأَبا ُعَمَْي  َما َفَعَل النَُّغَْيُ » :هذا احلديث، واستنبط منه عرشات املسائل الفقهيَّة

 صلوات اهلل وسالمه عليه.-أ ويِتَ جوامع الكلم  

يد  ،أي وال جزاء يف صيد املدينة )َواَل َجَزاَء(قول املصنِّف هنا:  يد من احليوان أو الصَّ سواًء كان الصَّ

م جزاؤه. َة فإنَّه إن كان حيواًنا فقد تقدَّ  من النَّبات، بخالف صيد حرم مكَّ

َة فإن كان قد قطع شجرًة صغريًة  وإن كان من النَّباتات فمن قطع -شيًئا من نباتات حرم مكَّ

غر والكرب راجٌع للع   ا إن قطع شجرًة كبريًة فإنَّه جيب  -فر  والتَّقدير بالصِّ فإنَّه جيب عليه أن يفدي شاًة، وأمَّ

ا من قطع احلشيش والورق فإنَّه يضمنه بقيمته كَّم ذكر ذلك ابن عبَّاٍس   .عليه بقرًة، وأمَّ

ة واملدينة  )َوُيَباُح اْلـَحِشيُش لِْلَعَلِف َوآَلِة اْلـَحْرِث َوَنْحِوِه(ل: قا عي يف مكَّ هذا يدلُّ عىل أنَّه جيوز الرَّ

ا املدينة فيجوز االحتشاٌ منه وإن كان أخرض غري يابٍس.  عموًما، وأمَّ

َرَث به ي)َوُيَباُح اْلـَحِشيُش لِْلَعَلِف َوآَلِة اْلـَحْرِث َوَنْحِوِه(  قال: ء ألجل أن ي ـح  عني قطع اليشَّ

 األرض.

(َعَْي  )َوَحَراٌمَها َما َبنْيَ قال:  ، وهناك خالٌف اآلن بني عدٍد ملا ثبت من حديث أنٍس  ؛إََِل َثْور 

ه،  ت لَِف يف حدِّ خني ما هو جبل ثوٍر املوجود يف املدينة، أعتقد ثالثة أقواٍل ما املراد بجبل ثوٍر؟ اخ  من املؤرِّ

 لكن استقرَّ عىل اجلبل املعروف اآلن والَّذي عليه العالمة.و
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ةَ  َباُب ): قال  ُيَسنُّ ِمْن َأْعََلَها، َواْلَبْدُء ِمْن َباِب َبنِي َشْيَبَة، َفإَِذا َرَأى اْلَبْيَت َرَفَع  :ُدُخوِل َمكَّ

َتِدُئ اْلـُمْعَتِمُر بَِطَواِف اْلُعْمَرِة، َواْلَقاِرُن َواْلـُمْفِرُد لِْلُقُدوِم، َوَقاَل َما َوَرَد، ُثمَّ َيُطوُف ُمْضَطبًِعا، َوَيبْ  ،َيَدْيهِ 

هِ  اْللَّْمُس َأَشاَر إَِلْيِه، َوَيُقوُل َما  َقبَّل َيَدُه، َفإِْن َشقَّ  َوُيَقبُِّلُه، َفإِْن َشقَّ  ،ُمهُ َوَيْسَتلِ  ،َفُيَحاِذي اْلـَحَجَر اْْلَْسَوَد بُِكلِّ

ُثمَّ َيْمِِش َأْرَبًعا، َيْسَتلُِم  ،َيـْجَعُل اْلَبْيَت َعْن َيَساِرِه، َوَيُطوُف َسْبًعا، َيْرُمُل اْْلُُفِقيُّ ِِف َهَذا الطََّواِف َثََلًثاَوَرَد، وَ 

ْكنَ  ة ، َوَمْن َتَرَك َشْيًئا ِمَن الطََّواِف  اْلَيماََمِنَ  اْلـَحَجَر َوالرُّ َسهُ  ،َأْو َلـْم َينِْوهِ  ،ُكلَّ َمرَّ ا ،َأْو َنكَّ َذْرَواِن َأْو َطاَف َعََل الشَّ

، ُثمَّ ُيَصِّلِّ َرْكَعَتنْيِ َخْلَف اْلـَمَقاِم( ،ُعْرَياًناَأْو  ،َأْو َعََل ِجَداِر اْلـِحْجرِ   .َأْو َنِجًسا َلـْم َيِصحَّ

الة  -رمحة اهلل عليهم–الفقهاء  ََلةِ يوردون يف كتاب الصَّ ون و ()َباُب ِصَفِة الصَّ وِرد  )َباُب احلجِّ  يفي 

َة( َة لسببني:وهنا مل يقولوا: صفة احلجِّ أو صفة العمرة،  ُدُخوِل َمكَّ وا بدخول مكَّ  وإنَّماَم عَّبَّ

ل: بب األوَّ َة فإنَّه جيب عليه أن يأيتَ  السَّ م معنا،  أنَّه يروَّنم أنَّ كلَّ من دخل مكَّ بحجٍّ أو عمرٍة كَّم تقدَّ

ء التَّابع.رِ فيجب عليه أن يكون حم     ًما، فهذا من باب ذكر اليشَّ

بب الثَّاين: ر أداؤه للمناسك فال يلزم اإلتيان باملناسك  السَّ َة أحياًنا قد يدخل ويتأخَّ أنَّ دخول مكَّ

 ثمَّ انتقل بعد ذلك إىل أعالها كَّم سنذكر بعد قليٍل. ،ذهب إىل أسفلها  مباُشًة، فإنَّ النَّبيَّ 

يخ:  َة من أعالها.نُّ ِمْن َأْعََلَها( )ُيَس يقول الشَّ َسنُّ دخول مكَّ  أي ي 

 أنَّ النَّبيَّ » :، وقد ثبت من حديث ابن عمرَ  واملراد بأعالها أي املوضع الَّذي دخل منه النَّبيُّ 

َة دخل من  فَل ،أعَلها من الثَّنيَّة العليا كان إذا دخل مكَّ فة وهذه الصِّ « وإذا خرج خرج من الثَّنيَّة السُّ

وإن نازع فيه بعضهم، فدلَّ ذلك عىل  ،الَّتي كان يفعلها تدلُّ عىل املداومة كَّم ذكر بعض األصوليِّني

خول. َة يف الدُّ  استحباب قصد أعىل مكَّ

َة يف فتحها قال:   بل قد ثبت عن النَّبيِّ  د ذلك، فقد ثبت أنَّه لـَّمَّ أراد دخول مكَّ َماَذا َقاَل »أنَّه تعمَّ

اُن؟ اَن قال:  «َحسَّ  فِقيَل له: إنَّ حسَّ

ـــــ ـــــلَ يْ ا َخ نَ مْ دِ َع ـــــ نْ ا إِ نَ ـــــوْ رَ تَ  مْ ـَل  اَه

 

ــــــتُ   ــــــ َيُ ثِ ــــــوْ مَ  عَ النَّْق ــــــهَ ُد ِع  اءُ َد ا َك

انُ »قال:    دَ فدخل من كَ  «َفاْدُخُلوا ِمْن َحْيُث َقاَل َحسَّ
ٍ
 . اء
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ةَ   ولـَّمَّ حجَّ النَّبيُّ  ة الوداع قبل وفاته، أتى ألسفل مكَّ ثمَّ  ،تسل يف بئر ط َوىفاغ ،بعد ذلك حجَّ

ة فدخل منها.  قصد أعىل مكَّ

 :إًذا فهذه األمور الثَّالثة

 .ما جاء عن ابن عمرَ  -1

انَ  -2  .وموافقته لشعر حسَّ

ة الوداع  وقصد النَّبيِّ  -3  .يف حجَّ

خول من أعالها. نا عىل استحباب الدُّ  يدلُّ

َة قالوا: هي ثنيَّة كَ  َة؟ املراد بأعىل مكَّ  دَ ما املراد بأعىل مكَّ
ٍ
 .اء

بط: َة ثالثة مواضٍع متشاهبٍة يف االسم لكنَّها خمتلفٌة يف الضَّ  وعندنا يف مكَّ

 .«اءدَ كَ »عندنا ثنيَّة  -1

 .«ادً ك  »وعندنا  -2

 بالتَّصغري. «ي  دَ ك  »وعندنا  -3

 ، ثالثة مواضٍع.«ي  دَ ك  »و ،«ًداك  »و ،«اءٌ دَ كَ » :عندنا إًذا ثالثة مواضع

ا  َتحَ  «اء  دَ كَ »فأمَّ خول منها.فهي الَّتي ي س   بُّ الدُّ

ا  ًدا»وأمَّ َتَحبُّ اخلروج منها. «ك  س  تي ي   بالتَّنوين فهي الَّ

ا  َدي  »وأمَّ ةَ  ،فهو املكان املعروف اآلن عند األنفاق «ك  ل  ،وفيه مواقف  للباصات يف داخل مكَّ للتَّنقُّ

َة، فهذه أذن النَّبيُّ   بًَّة جلميع النَّاس.ألهل اليمن أن خيرجوا منها، وليست مستح  يف داخل مكَّ

لني  خول منه، والثَّاين «ًداك  »و ،«اءدَ كَ »إًذا أريدك أن تنتبه للموضعني األوَّ َتَحبُّ الدُّ ل ي س  ، فاألوَّ

َتَحبُّ اخلروج منه.  ي س 

ل وهو  مون ب «اءدَ كَ »، «اءدَ كَ »نبدأ باألوَّ يها املتقدِّ تي يسمِّ وَّنا ،«ةاملعال»ـهي ماذا؟ هي الَّ  :أو يسمُّ

ون  «يق املقابرطر» ها، واألشهر عند الفقهاء وجيوز ضمُّ  ،جيوز بفتح احلاء-وهو الَّذي يأيت من طريق احلَج 

ى ،الَّتي هي املقابر مقربة احلجون ،جونفتأيت من طريق احلَ  -الفتح  .«ةمقربة املعال» :أو ت َسمَّ
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يل من جهة  خول اآلن؟ من أتى من طريق السَّ ومشى وباُش يف  ،امليقاتكيف تأيت هلا إذا أردت الدُّ

خول ائع ثمَّ مشى ،الد  ى الرشَّ خول من  سيجد أنَّه قد دخل من حيث أتى النَّبيُّ  ،فتعدَّ ، وهذا هو الدُّ

َة.  أعىل مكَّ

َة هو  -وسيأيت–اخلروج من أسفلها  ًدا»قلنا: إنَّ أسفل مكَّ من غري  «ًداك  »بالتَّنوين فتقول:  «ك 

َة ما هو؟ هو  أو َطًوى فهي مثلَّثٌة جيوز فيها الثَّالث. ،أو ِطًوى ،املنطقة الَّتي فيها بئر ط ًوى تصغري، أسفل مكَّ

ى اآلن ب تي بيََّت «لو  رَ َج  حيِّ »ـهذه املنطقة هي الَّتي تسمَّ عندما أتى   فيها النَّبيُّ  ، وهذه املنطقة الَّ

خني أنَّ هذا هو هي القريبة اآلن من مستشفى الوالدة املشهور، وهذا الَّذي علي ،وقصدها ه أغلب املؤرِّ

 املوضع.

َة أتاها  وعندما دخل النَّبيُّ  َة ودخل منه ،واغتسل هناك ،مكَّ وخرج من هذا  ،ثمَّ قصد أعىل مكَّ

ا من جانب  ًة أخرى، فقصدها ثمَّ قصد األعىل ثمَّ رجع، وهذا املوضع اآلن أصبح قريًبا جدًّ املوضع مرَّ

ا لكن بجانبه  ،ة أن تكون متًّصلًة بهالتَّوسعة، اآلن تكاد التَّوسع ال يفصلها عن التَّوسعة إالَّ يشٌء يسرٌي جدًّ

 مسجٌد.

صىلَّ يف ذلك املوضع، ويوجد يف ذلك املوضع   أنَّ النَّبيَّ « فتح الباري»يف  وقد ذكر ابن رجٍب 

َرف  أيُّ املسجدين هو املوضع الَّذي صىلَّ فيه النَّبيُّ مسجدان، و ع   . ال ي 

َة واخلروج من أسفلها، وعرفنا وعىل خول من أعىل مكَّ نَّة الدُّ  العموم أريدك فقط أن تعلم أنَّ السُّ

َة؟ من جهة مقربة املعالاآلن املواضع املعروفة عندنا اآلن ما هو أعىل احلجون، وأسفلها من جهة حيِّ  ة، مكَّ

 من جهة مستشفى الوالدة القديم. ،جرولٍ 

ٍة، وقد ثبت أيًضا من  نُّ ِمْن َأْعََلَها()ُيَس إًذا يقول املصنِّف:  م من أدلَّ َتَحبُّ ما تقدَّ ليل عىل أنَّه ي س  الدَّ

ا قالت:  َة من أعَلها»حديث عائشَة أَّنَّ حيحني.« دخل النَّبيُّ مكَّ  كَّم يف الصَّ

خول للمسجد من باب بني  )َواْلَبْدُء ِمْن َباِب َبنِي َشْيَبَة(قال:  َتَحبُّ الدُّ  شيبَة.أي وي س 

فا بينهَّم كان هناك بيوت  ،باب بني شيبَة هذا كان عند بيوهتم، وبيوهتم كانت بني الكعبة وبني الصَّ

بعينيَّات من القرن املايض عندما جاءت توسعة امللك  بني شيبَة، وقد كان إىل عهٍد قريٍب أظنُّ إىل السَّ

ى هذا ال ،سعودٍ  َسمَّ حن ي  َي بعد ذلك هذا «باب بني شيبةَ »ـباب بكان هناك باٌب موجوٌد يف وسط الصَّ مِّ ، س 
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الم»ـالباب ب حن ؛، قبل تقريًبا ستِّني سنًة أ ِزيَل هذا الباب«باب السَّ فأصبح النَّاس  ،ألنَّه أصبح وسط الصَّ

ر،  ا فوق ما تتصوَّ دون وهو يف داخل احلرم أن يدخلوا معه، فسبَّب زحاًما شديًدا جدًّ إذا دخلوا احلرم يتعمَّ

 يَل ذلك الباب، إًذا باب بني شيبَة أ ِزيَل منذ أكثَر من ستِّني عاًما.فأ زِ 

: إنَّ الَّذي يقابله  َقال  فا، وقد ي  تي تكون من جهة الصَّ : إنَّه يقابله األبواب الَّ َقال  ما الَّذي يقابله؟ قد ي 

ا اجلهة ،باٌب واحدٌ   أو باٌب خمصوٌص، حمتمٌل األمرين. ،إمَّ

ى ب فإن قلت: إنَّه باٌب  الم»ـواحٌد فتقريًبا يقابله اآلن ما ي َسمَّ اجلهة، فكلُّ ما  :، وإن قلت«باب السَّ

َت  دائرته أصبحَّ  ء إذا َكرب  فا كلُّها تكون مقاربًة له؛ ألنَّك تعلم أنَّ اليشَّ كان من األبواب الَّتي من جهة الصَّ

اة احلجر األسود أنَّك كلََّّم ابتعدت عن كيف تكون حماذ -إن شاء اهلل–الَّذي حياذيه أكثر وهكذا، وسيأيت 

 احلجر األسود كلََّّم كانت حماذاته أوسع.

نَّة يف دخول النَّبيِّ  نَّة  من  ولذلك األقرب أنَّ موافقة السُّ ا أن نقول: إنَّ هذه السُّ باب بني شيبَة إمَّ

ِغَي اآلن وأصبح  ،فات حملُّها ل  خول معه؛ ألنَّ الباب هذا أ  وهو األقرب الَّذي  ،يف داخل احلرمفال يمكن الدُّ

 أميل له أنا وليس املذهب.

ا أن نقول ا أن نقول: هو  :وإمَّ الم»باملوازاة، واملوازاة إمَّ املعروف اآلن أو سائر األبواب  «باب السَّ

فا من جهة املسعى أو مـَّمَّ قاربه ك فا»ـالَّتي تكون من جهة الصَّ الًيا وغريه، وكلُّ هذه األبواب ح «باب الصَّ

ام. الم كَّم تعلمون يف هذه األيَّ  مغلقٌة إالَّ باًبا واحًدا وهو باب السَّ

ه قد جاء عند البيهقيِّ من حديث ابن عبَّاسٍ  خول من باب بني شيبَة أنَّ َتَحبُّ الدُّ ليل عىل أنَّه ي س   :الدَّ

 يعني باب بني شيبَة. ،«دخل من هذا الباب  أنَّ النَّبيَّ »

  ملا جاء عند البيهقيِّ من حديث مكحول املرسلة أنَّ النَّبيَّ  ؛ى اْلَبْيَت َرَفَع َيَدْيِه()َفإَِذا َرأَ قال: 

، وقد جاء عن ابن عبَّاٍس  ُتْرَفُع اْليدي إذا »أنَّه قال:  كان إذا دخل البيت فرأى الكعبة رفع يديه وكربَّ

 «.ُرئَِي البيت

تي وردت يف الباب، وال يثبت فيها يشٌء عن النَّبيِّ أي األدعية الكثرية  )َوَقاَل َما َوَرَد(قال:    الَّ

ه ما جاء عن سعيد بن املسيَّب أنَّه يقول:  الم»ولكن نقول: من أصحِّ الم ،اللهمَّ أنت السَّ حيِّنا  ،ومنك السَّ
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الم نا بالسَّ املسيَّب  وهو أصحُّ ما ورد، جاء بعضه عن سعيد بن ،«اللهمَّ زد هذا البيت تعظيًَّم وترشيًفا ،ربَّ

 .من قوله، وجاء بعضه عنه عن عمَر 

َة أن يبتدئ )ُثمَّ َيُطوُف(  قوله: )ُثمَّ َيُطوُف ُمْضَطبًِعا(قال:  نَّة ملن دخل مكَّ أي يبتدئ بالطَّواف، فالسُّ

نَّة ملن دخل املسجد احلرام أن يبتدئ بالطَّواف، إالَّ يف حالٍة واحدٍة إذا دخل  املسجد بالطَّواف، كَّم أنَّ السُّ

ا واجبةٌ  ،وكان يف املسجد قد حرضت صالةٌ  الة قبل الطَّواف. ،أو نافلٌة كاجلنازة ،إمَّ َتَحبُّ أن يبدأ بالصَّ  في س 

أو َّتت  ،أن جيعل وسط ردائه َّتت إبطه األيمن :االضطباع معناه هو )ُثمَّ َيُطوُف ُمْضَطبًِعا(قال: 

ا الطَّرف فيجعله عىل عاتقه  ،عاتقه األيمن ىوأمَّ َسمَّ ى «االضطباع» :األيرس، هذا ي  َسمَّ ، وهو الَّذي ي 

َّمء»ـب الة»الَّذي ذكرناه يف  «اشتَّمل الصَّ  .«كتاب الصَّ

مذيِّ وأمحَد من حديث يعىل بن أميَّة   أنَّ النَّبيَّ »االضطباع ثبت يف عدٍد من األحاديث كَّم عند الرتِّ

 وغريه من األحاديث يف الباب. «طاف مضطبًعا 

ةَ  ،االضطباع يكون بطواف القدوم)ُمْضَطبًِعا( قوله:  ل طواٍف يدخل فيه املرء إىل مكَّ وسيأيت  ،يف أوَّ

ًة أخرى َتَحبُّ يف غري هذا الطَّواف. ،بعد قليٍل احلديث عن االضطباع مرَّ  وأنَّه ال ي س 

يخ:  َة وطاف يعني أنَّه إذا )َوَيْبَتِدُئ اْلـُمْعَتِمُر بَِطَواِف اْلُعْمَرِة(يقول الشَّ فإنَّه ينوي هبذا  ،دخل مكَّ

 ثمَّ يأيت بحجٍّ بعدها. ،الطَّواف طواف العمرة، وهذا إذا كان معتمًرا أو متمتًِّعا؛ ألنَّ املتمتِّع يأيت بعمرةٍ 

أي ينوي هبذا الطَّواف أن يكون طواف قدوٍم، وهو سنٌَّة، بخالف  )َواْلَقاِرُن َواْلـُمْفِرُد لِْلُقُدوِم(قال: 

 العمرة للمعتمر واملتمتِّع فإنَّه ركٌن يف العمرة.طواف 

ِه(قال:   أنَّ النَّبيَّ » :ملا ثبت من حديث ابن عبَّاٍس وغريه وسيأيت ؛)َفُيَحاِذي اْلـَحَجَر اْْلَْسَوَد بُِكلِّ

 .«كان كلَّماَم أتى الجر وحاذاه أشار إليه واستلمه 

ِه( )َفُيَحاِذي اْلـَحَجَر اْْلَْسَوَد بِكُ فقوله:  عندهم حماذاة احلجر األسود واجبٌة، فال يصحُّ طواٌف لِّ

وط وآخره ل الشَّ اٍت، إًذا  وحينئٍذ تكون حماذاة احلجر ثَّمينَ  ،بدون حماذاة احلجر، وجتب حماذاة احلجر يف أوَّ مرَّ

اٍت.  جتب حماذاته ثَّمين مرَّ

ِه( قوله:  ل مجلٍة وهي قول املصنِّف: )َفُيَحاِذي اْلـَحَجَر اْْلَْسَوَد بُِكلِّ ما معنى )َفُيَحاِذي( نبدأ بأوَّ

 نَّ معنى املحاذاة هو أن يرى احلجر األسود.إ :حياذي احلجر؟ بمعنى أنَّه ِقيَل 
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ر»ومنهم القطيعي يف ُشحه عىل -وقال بعض فقهاء املذهب  قال: إنَّ معنى حماذاة احلجر  -«املحرَّ

ملوضوعني بجانب احلجر، يعني اإلطار األيمن واأليرس له؛ ألنَّ املرء هو أن يرى اجلانبني األيمن واأليرس ا

ربََّّم رأى احلجر األسود وكان اإلطار مانًعا من رؤية اجلانب اآلخر لكن إن رأى اإلطارين األيمن واأليرس 

 له فقطًعا يكون قد رأى احلجر كلَّه، فيكون حماذًيا له.

خص، أو  ،رؤية احلجر األسود فقطوعىل العموم وإن ذكروا هذه احلدود أنَّه  َرى لبعد الشَّ وقد ال ي 

ًة إذا كان املرء بعيًدا عن احلجر  ،رؤية اإلطارين األيمن واأليرس له فإنَّ املقصود به دائًَّم املظنِّة، وخاصَّ

 ا هذا هو معنى املحاذاة.األسود، إذً 

ِه(األمر الثَّاين: قوله:  مري عائٌد للبدن، وبناءً  )بُِكلِّ :عىل ذلك  الضَّ  فإنَّ املحاذاة ثَلثة أنواع 

ل: ا أن حياذَي  النَّوع األوَّ  احلجر كلَّه ببدنه كلِّه، وهذا صحيٌح. إمَّ

 بعض احلجر ببدنه كلِّه، وهذا أيًضا يصحُّ فيه الطَّواف. أن حياذَي  النَّوع الثَّاين:

 واف.احلجر ببعض بدنه، وهذا ال يصحُّ فيه الطَّ  : أن حياذَي النَّوع الثَّالث

ما صورة أن حياذي احلجر ببعض بدنه؟ قالوا: أنَّ املرء يبتدئ الطَّواف ومل حياذه بكلِّ بدنه وإنََّّم 

 من بدنه ،ببعض بدنه
ٍ
 فحينئٍذ يكون هناك نقٌص يف الطَّواف، فال يصحُّ الطَّواف يف هذه احلالة. ،كجزء

أنَّه كان يستلم احلجر، وثبت عن عمَر ومجٍع من   ملا ثبت عن النَّبيِّ  ُمُه َوُيَقبُِّلُه()َوَيْسَتلِ قال: 

جود عىل احلجر األسود؛ ألنَّ املراد  َتَحبُّ السُّ م كانوا يقبِّلونه، وهذا معنى قول العلَّمء: ي س  حابة أَّنَّ الصَّ

جود عىل احلجر األسود أي وضع الوجه  جود وهي اجلبهة واألنف، فالسُّ جود هو وضع مواضع السُّ بالسُّ

 يله.عليه وتقب

، يعني  ُمُه()َوَيْسَتلِ قول املصنِّف:  َسح  م  ، فمعناه أنَّه ي  َتَلم  س  املراد باالستالم هو املسح، فحيث ِقيَل: ي 

 .مع مسحها، هذا املراد باالستالم يضع يده

(قوله:  بعد  َيَدُه( )َقبََّل وليس إن شقَّ االستالم، وإنََّّم إذا شقَّ التَّقبيل  ،إن شقَّ التَّقبيلفأي  )َفإِْن َشقَّ

 «.هُ استلمه وقبَّل يَد   أنَّ النَّبيَّ » :من حديث ابن عبَّاسٍ  «مسلم  »ملا ثبت يف  ؛االستالم

ىَل  )َفإِْن َشقَّ اْللَّْمُس(قال:  كون حينئٍذ يشري بال وي ،إشارةً فقط  )َأَشاَر إَِلْيِه(والتَّقبيل من باب َأو 

حيح كذلك من ح ؛تقبيٍل ليده  «.أشار إليه بِشء  ِف يده  أنَّ النَّبيَّ » :ديث ابن عبَّاسٍ ملا ثبت يف الصَّ
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:  بناًء عَل ذلك نقول: إنَّ استَلم الجر اْلسود له أربع درجات 

رجة األ وىَل: قال:  «املقنع»عىل التَّحقيق لِـَم؟ ألنَّ صاحب  :وقلت–وهي أفضلها عىل التَّحقيق  الدَّ

ت، فظاهر كالمه يدلُّ عىل التَّخ(أو)أو،  اح فقالوا: إنََّّم هو عىل الرتَّ َّ أفضلها قالوا: أن   -يبيري، ورد عليه الرشُّ

 ويقبِّله بوجهه. ،ه ويقبِّله، يستلمه بيدهيستلمَ 

رجة الثَّانية:[  ه بيده وأن يقبِّل يده.ثمَّ يليها: أن يستلمَ  ]الدَّ

رجة الثَّالث  كمحجٍن أو عًصاثمَّ يليها: أن يستلمَ  ة:[]الدَّ
ٍ
ثمَّ يقبِّل ذلك، وقد ثبت ذلك كلُّه  ،ه بيشء

 إالَّ تقبيل العصا فقد ثبت عن ابن عبَّاٍس موقوًفا. ؛ عن النَّبيِّ 

رجة[ ابع ]الدَّ  أن يشري إليه إشارًة فقط، وحينئٍذ يشري بال تقبيٍل. :ةالرَّ

ريفع يديه مًعا، ال ليس بعض النَّاس قد يظنُّ أنَّ اإلشارة التَّكبري ف )َأَشاَر إَِلْيِه(وقول املصنِّف هنا: 

واالستالم  ،وإنََّّم املراد اإلشارة باليد، ولذلك استحبَّ العلَّمء أن تكون اإلشارة باليمنى ،هذا مراًدا

 ويستلمه بيده اليمني، فيكون االستالم واإلشارة باليمنى. ،اه  نَ م  ي  باليمني، يقولون: يشري بِ 

قت برفع الي  ؛ ألنَّ السُّ وإن رفع يديه ال نقول: إنَّه خطأٌ   منى، كذا ذكر الفقهاء.نَّة َّتقَّ

 الَّذي ورد من اْلخبار نوعان:)َوَيُقوُل َما َوَرَد( قال: 

ل: ا ما بعد ذلك فيقول: «سم اهلل واهلل أكرباب»أن يقول:  النَّوع األوَّ ، وهذه يقوهلا يف االبتداء، وأمَّ

 فقط. «اهلل أكرب»

 احلارث األعوروإن كان يف إسناده   ٌث مرفوٌع عن النَّبيِّ دليل ذلك يف االبتداء أنَّه جاء فيه حدي

 لكنَّه قد جاء عن ابن عمَر موقوًفا.

حيح من حديث ابن عبَّاٍس  ا التَّكبري مطلًقا فقد جاء يف الصَّ كان كلَّماَم أتى   أنَّ النَّبيَّ » وأمَّ

ا التَّسم« الجر استلمه وكَّبَّ  ل شوٍط فقط.فدلَّ ذلك عىل مطلق التَّكبري، وأمَّ  ية فإنََّّم تكون يف أوَّ

اًء فَ وَ وَ  ،َك ابِ تَ كِ يًقا بِ دِ ْص تَ وَ  ،َك ًنا بِ يماََم إِ  مَّ هُ اللَّ »أيًضا ورد أدعيٌة أخرى منها ما ذكر الفقهاء أنَّه يقول: 

بَ وَ  ،كَ دِ هْ عَ بِ   ا استلم احلجر.أنَّه كان يقول ذلك إذ علٍّ  نوهذا رواه ابن أيب شيبَة ع ،«َك يِّ بِ نَ  نَّةِ ُس اًعا لِ اتِّ

أو ما يقوم مقام االستالم كاإلشارة، وهو جاء عن احلسن وقد روى ابن  ،واالستالم قد يكون باليد

حابة استحباب ذلك. ،«كانوا يستحبُّونه»: أيب شيبَة كذلك أنَّ جماهًدا قال  أي أنَّه مشتهٌر بني الصَّ
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 ؛جيعل البيت عن يسارهأن الوجوب، أي وجوًبا  هذا عىل سبيل)َوَيـْجَعُل اْلَبْيَت َعْن َيَساِرِه( قال: 

 «.ُخُذوا َعنِّي َمنَاِسَكُكمْ »وقد قال:  ،هكذا طاف  ألنَّ النَّبيَّ 

 أنَّه طاف سبًعا.  ملا فعل النَّبيُّ  ؛)َوَيُطوُف َسْبًعا(قال: 

ا من غري أن  ى،طَ مل هو اإلرساع يف امليش مع مقاربة اخل  املراد بالرَّ َ )َيْرُمُل(قال:  يكون رسيًعا جدًّ

  ،كاهلرولة
ٍ
ًطىوال إبطاء ، وإنََّّم يقارب بينها مع إرساٍع يف ىطَ فال يبعد اخل   ، فهو إرساٌع يف ميٍش مع مقاربة خ 

 امليش، إًذا يكون جمتمًعا فيه وصفان.

، قد ثبت فعله عن النَّبيِّ  مل مستحبٌّ  .ريض اهلل عن اجلميع-من حديث جابٍر وابن عمَر   هذا الرَّ

مل قلنا: إنَّه مقاربة اخل   )َيْرُمُل(ول املصنِّف: ق  ى.طَ الرَّ

ا الَّذي حي  َمل   َّموبناًء عىل ذلك فإنَّ  َفع  بعربيَّة ،ذلك خاصٌّ باملايش الَّذي يميش، وأمَّ د  فال  ،أو الَّذي ي 

ه َتَحبُّ يف حقِّ مل ،ي س  َفَع برسعٍة يف أوقات الرَّ د  ن َدب  له أن ي  يف املسعى؛ ألنَّ املقصود هيئة  ال هنا وال ،وال ي 

ن يكون طائًفا أو ساعًيا.  القدمني مـمَّ

اكب أو املدفوع، مستحبٌّ  م دون الرَّ مل إنََّّم هو مستحبٌّ للَّميش كَّم تقدَّ كذلك يقول العلَّمء: إنَّ الرَّ

جال دون النِّساء كذلك، مستحبٌّ كذلك لغري احلامل َتَحبُّ له  :غريه لعذٍر فاملذهب َل مَحَ  ن  مَ  ،للرِّ أنَّه ال ي س 

مل.  الرَّ

( األمر الثَّاين يف قوله:  املراد باألفقيِّ هو من كان خلف املواقيت، وبناًء عىل ذلك فإنَّ )َيْرُمُل اْْلُُفِقيُّ

مل يف ذلك املوضع. َتَحبُّ له الرَّ َة فال ي س  يَّ أو كان قريًبا من مكَّ  املكِّ

ثمَّ طاف  ،جاء من اآلفاق، وبناًء عليه فلو أن امرًأ جاء من آفاٍق  أي الَّذي( )اْْلُُفِقي  كذلك يف قوله: 

 يف طواف اإلفاضة. -إن شاء اهلل-ثمَّ أراد أن يطوف طواًفا آخَر فإنَّه ال يرمل فيه، وسيأيت  ،بالبيت

 . النَّبيُّ  كَّم فعل )ُثمَّ َيْمِِش َأْرَبًعا( ،أي يرمل ثالثة أشواٍط فقط )ِِف َهَذا الطََّواِف َثََلًثا(قال: 

ل طواٍف يقصده ،أي يف طواف القدوم )ِِف َهَذا الطََّواِف(وقول املصنِّف:  دون ما عداه من  ،أوَّ

 أو كان مندوًبا. ،الطَّواف بالبيت، سواًء كان واجًبا

ْكنَ قال:  ة ( اْلَيماََمِن  )َيْسَتلُِم اْلـَحَجَر َوالرُّ كن اليَّمين ،ُكلَّ َمرَّ ًة هذا  يف استالم احلجر والرُّ كلِّ مرَّ

، ويكون استالمه عند حماذاته.  مستحبٌّ



 

19 

 

املراد باحلجر هنا هو احلجر األسود، وقد سبق  )َيْسَتلُِم اْلـَحَجَر(نأخذها مجلًة مجلًة، قول املصنِّف: 

كان كلَّماَم   أنَّ النَّبيَّ » :«صحيح البخاريِّ »يف  معنا دليل استحباب استالمه من حديث ابن عبَّاٍس 

نا « وكَّبَّ  ،واستلمه ،الجر أشار إليهأتى   ذلك عىل أنَّه مستحبٌّ االستالم والتَّكبري عنده.فدلَّ

ة (املسألة الثَّانية يف قوله:  نا عىل أنَّ استالم احلجر وما يتبع االستالم  )َيْسَتلُِم اْلـَحَجَر ُكلَّ َمرَّ هذا يدلُّ

َتَحبُّ عند كلِّ  حماذاٍة، ولو نظر املرء يف طوافه بالبيت سيجد أنَّه حياذي احلجر من اإلشارة والتَّكبري أنَّه ي س 

ات، ابتداء كلِّ شوطٍ  ثَّمينَ  ابع. ،مرَّ وط السَّ  وآخر الشَّ

نن الكَّبى»وقد جاء عند النَّسائيِّ يف  ، ِف ابتداء   أنَّ النَّبيَّ »ما يدلُّ عىل  «السُّ ات  كَّبَّ ثماَمَن مرَّ

نا ،«الطَّواف وهنايته اٍت. فيكون ثَّمينَ  ،عىل أنَّ قول الفقهاء: يستلمه عند كلِّ حماذاٍة عىل إطالقه وهذا يدلُّ  مرَّ

ْكَن اْلَيماََمِنَ )ْسَتلُِم يَ ( وَ )قول املصنِّف:  كن اليَّمينَ ( الرُّ كن اآلخر اليَّمين   املراد بالرُّ ؛ ألنَّ األركان هو الرُّ

اميَّ واثنان يَّمني ،أربعٌة اثنان شاميَّان ا الشَّ ، ركنا الكعبة اوإنََّّم مه ،لبيتان فليس يف احلقيقة ركنان من اان، فأمَّ

ع  استالمهَّم ؛إذ البيت جياوزمها َ كنني اليَّمني ،ولذلك ال ي رش  الَّذي هو احلجر األسود وما  ؛نيبخالف الرُّ

ى  ى هذا، ي َسمَّ كن اليَّمينُّ الثَّاين «اليَّمين»قابله، اجلدار اجلنويب يسمَّ ، الرُّ َتَحبُّ استالمه عند كلِّ أي اجلنويبَّ  ي س 

اٍت؛ ألنَّه يكون يف أثناء الطَّواف ،طواٍف  وال يكون يف ابتدائه  ،وال حياذيه املرء يف الطَّواف إالَّ سبع مرَّ

اٍت.  وخامتته، فيكون سبع مرَّ

استالمه كيف يكون؟ قالوا: باليد فقط، فليس فيه تقبيٌل وليس فيه إشارٌة، وهذا الَّذي جاء فيه 

« يقبِّلك ما قبَّلتك  لوال أنِّ رأيت النَّبيَّ »: ونحن إنََّّم متعبَّدون كَّم قال عمر    نَّقل عن النَّبيِّ ال

كن اليَّمينفدلَّ ذلك عىل أنَّه ال  ع  تقبيل الرُّ َ  اآلخر. ي رش 

أو انتهى قبل  ،ٍة كاملةٍ بحيث أنَّه ابتدأ من غري حماذا أي جزًءا منه )َوَمْن َتَرَك َشْيًئا ِمَن الطََّواِف(قال: 

ه، ولذلك  ،املحاذاة الكاملة للبدن كلِّه وط، أو ال يصحُّ طوافه بالكلِّـيَّة إذا مل يتمَّ : يقولونفال يصحُّ ذلك الشَّ

) ما  الطَّواف جزٌء من البدن، قالوا: هذا أقلُّ  ك  ر  وأقلُّ ما يكون به تَ  ،)َوَمْن َتَرَك َشْيًئا ِمَن الطََّواِف َوَلْو َقلَّ

 من الطَّواف. ك  ر  ت   به يكون
ٍ
 جزء

كنت  :مل ينو الطَّواف، من صور عدم نيَّة الطَّواف باألمس القريب يقول رجٌل  )َأْو َلـْم َينِْوِه(قال: 

ةَ  ،ه  وهذا الَّذي أنا معه قال: سنبحث يف مكاٍن نصلِّ فيه قال: فتبعت   ،مع آخرَ  ٍة أدخل مكَّ ل مرَّ  ،وهذه أوَّ
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الطَّواف  ثالثة أشواٍط، فبعض النَّاس ربََّّم طاف بالبيت وهو مل ينوِ أَّنينا نذهب؟ قال: يقول: من أين س

فيكون  ،وكان غريمه يطوف ،يمثِّلون بمن تبع غريًَّم  قديًَّم  أو يكون الحًقا له، والفقهاء ،يكون تابًعا لغريه

 .حينئٍذ مل ينوِ 

ا حتَّى من املعتمرين ِئل ت  عنها، فإنَّه أيًضا  :ت لكمقل ،عدم نيَّة الطَّواف كثريٌة جدًّ باألمس القريب س 

 ال يصحُّ طوافه.

َسُه(قال:   بأن بدأ به وهو عن يمينه، فطاف عكس الطَّواف. )َأْو َنكَّ

اقال:  ا َذْرَواِن()َأْو َطاَف َعََل الشَّ ال، الشَّ ذروان ما هو؟ لو تالحظ أنَّ الكعبة أسفلها يوجد بفتح الذَّ

مٌ  ًباهذا  ،حجٌر متقدِّ من القديم كان مكعَّ من القديم كان  ،احلجر يف الزَّ ا اآلن فأصبح مسطًَّحا، يف الزَّ وأمَّ

ًبا  ، وقالوا: ذلك إنََّّم كان مكعَّ باإلمكان أنَّ املرء يميش عليه، ِقيَل: إنَّه مل ي َسطَّح  إالَّ منذ نحو مئتي سنٍة أو أقلَّ

نِّ  غري يف السِّ جل، اآلن الصَّ الَّذي تكون قدماه صغريًة يستطيع أن  ،يستطيع أن يميش عليهيميش عليه الرَّ

 يميش عليه.

ا وحينئٍذ فمن طاف عليه ماشًيا فإنَّه يكون قد طاف يف داخل  ،ذروان هو من الكعبةاملذهب أنَّ الشَّ

ى ،الكعبة َسمَّ ا» :فال يصحُّ طوافه، إًذا هذا ي  ة ، هو موجوٌد إىل اآلن لكن للتَّنبيه عىل «ذروانالشَّ عدم صحَّ

خص أن يميش عليه.  الطَّواف عليه منذ مئة سنٍة وأكثَر مل جيعلوه مستقيًَّم وإنََّّم جعلوه مائاًل فال يستطيع الشَّ

اعندن اف بالبيت وبعض جسده عىل إذا ط :ذروان ذكرها الفقهاء، وهيا هنا مسألٌة متعلِّقٌة بالشَّ

ا ، هنا جعل وجيعل يده عىل ستارة الكعبة يريد أن يلمسها ذروان، كثرٌي من النَّاس يطوف قريًبا من البيتالشَّ

ا عند قوالن ومها  ،روايتانذروان، فبعض جسده يف داخل الكعبة، فهل يصحُّ طوافه أم ال؟ فيه يده عىل الشَّ

رين، واملعتمد  وأكثر البدن ،والعربة باألكثرِ  ،أنَّه يصحُّ طوافه؛ ألنَّ اليد هي جزٌء قليٌل من البدن :املتأخِّ

 فحينئٍذ يصحُّ الطَّواف، فالعربة باألكثِر. ،خارج الكعبة

وهو الَّذي عىل شكل  ،وهو موجوٌد اآلن ،جدار احلجر معروٌف  )َأْو َعََل ِجَداِر اْلـِحْجِر(قال: 

ًة آخره-نصف دائرٍة، وقالوا: إنَّ جدار احلجر باتِّفاق أهل العلم  ألنَّه قد جاء يف  ؛ليس من الكعبة -وخاصَّ

م قد احتاطوا له بنحو ثالثة أذرٍع أو أكثَر ربََّّم.بعض ا  ألخبار أَّنَّ

 أن يطوف بالبيت عرياٌن.  لنهي النَّبيِّ ألنَّه ال يصحُّ الطَّواف بالبيت عرياًنا؛  ؛)َأْو َطاَف ُعْرَياًنا(قال: 
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ة )َأْو َنِجًسا(قال:  يَّة، النَّجاسة احل ،يشمل النَّجاسة املعنويَّ يَّة كالنَّجاسة عىل بدنهوالنَّجاسة احلسِّ أو  ،سِّ

ة كأن يكون حمدًثا حدًثا أصغرَ   يف أو حدًثا أكرَب، ويشمل أيًضا النَّجاسة يف مجيع الطَّواف أو ،ثوبه، والنَّجاسة املعنويَّ

 بعضه.

(قال:  ور. )َلـْم َيِصحَّ  إًذا مل يصحَّ الطَّواف يف مجيع هذه الصُّ

ور الَّتي ال يصحُّ فيها عىل م قالوا: ال يصحُّ  -وهو واضٌح -املذهب الطَّواف بالبيت  من الصُّ أَّنَّ

 الطَّواف بالبيت ملن كان خارج املسجد، فال بدَّ أن يطوف املرء يف داخل املسجد.

عندنا هنا مسألٌة مشكلٌة، أنا أوردهتا إلشكاهلا، أنَّ العلَّمء قد حكوا اإلمجاع عىل أنَّ املسعى بني 

فا واملروة من خارج ا ملسجد احلرام، وحكوا اإلمجاع عىل أنَّ من طاف بالبيت وهو يف داخل املسعى فإنَّ الصَّ

 طوافه غري صحيٍح.

ات-اآلن مع التَّوسعات  طح بالذَّ ًة يف السَّ ربََّّم يكون الطَّائفون يصلون إىل املسعى يف بعض  -وخاصَّ

 يف خارج املسجد؟ ألنَّه ال يصحُّ الطَّواف ؛األوقات، فهل نقول: إنَّ طوافهم غري صحيٍح 

إىل قبل مخسني أو  ،اختلف احلال، فقديًَّم كان املسعى خارج املسجد متاًما إىل عهٍد قريٍب  ،نقول: ال

ِخَل املسعى يف املسجد قريًبا قبل ستِّني سنًة فقط ،ستِّني سنةً   .أو سبعني سنًة بالكثري ،وأ د 

الة   و ما اختصَّ بوصفني:أنَّ املسجد هوبناًء عليه والقاعدة ذكرناها يف الصَّ

ل  : البقعة ختصيصها للعبادة.الوصف األوَّ

 إحاطتها بسوٍر. الوصف الثَّاين:

فحيث كان املسعى سوره كسور املسجد فحينئٍذ نقول: إنَّ املسعى يأخذ حكم املسجد، فمن طاف 

 املسعى ولو يف بالبيت وكان يف بعض مواضع الطَّواف تطأ قدماه املسعى فإنَّه يصحُّ طوافه، ومن صىلَّ يف

 آخره فإنَّ ائتَّممه باإلمام صحيٌح.

ج يقول:  اآلن يصلِّ يف املسعى، تعرفون املسعى له سعٌة، فمن صىلَّ يف املسعى يف آخره بعض النَّاس يتحرَّ

ا يف خارج املسجد الة ألَّنَّ ا اآلن فال؛ أل ،ما تصحُّ الصَّ فوف نقول: هذا قديًَّم، أمَّ نَّ املسعى فال بدَّ من اتِّصال الصُّ

 اآلن حكمه حكم املسجد.

عندما طاف قرأ قول اهلل عز   يصلِّ ركعتني؛ ألنَّ النَّبيَّ  )ُثمَّ ُيَصِّلِّ َرْكَعَتنْيِ َخْلَف اْلـَمَقاِم(قال: 

 فصىلَّ ركعتني. [125البقرة: ]ژ  ې ې ې ې ۉ ژ :وجل
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(قوله:  انت فريضًة أو نافلًة، فإن مل يكن شيًئا من سواًء ك ،تدخل كلُّ ركعتني )ُثمَّ ُيَصِّلِّ َرْكَعَتنْيِ

 ذوات األسباب صىلَّ مطلق ركعتني.

حابة أنَّه قال: املراد باملقام مقام إبراهيم  )َخْلَف اْلـَمَقاِم(قال:  ، وقد جاء عن بعض الصَّ

يَت » َة أجزأ حيثماَم صلَّ وهو عند  ،ىوً أنَّه صىلَّ بذي طِ  كَّم جاء عن ابن عبَّاٍس، وجاء عن عمَر  «ِف مكَّ

افعيِّني.  بيوت الشَّ

َرأ  فيهَّم ب ق  َتَحبُّ فيهَّم أنَّه ي  كعتان ي س  َتَحبُّ إذا انتهى من «اإلخالص»و «الكافرون»ـوهاتان الرَّ س  ، وي 

كن فيستلمه إن استطاع كعتني أن يرجع للرُّ  .هاتني الرَّ

َفا ِمْن َبابِهِ  َيْسَتلُِم اْلـَحَجَر، َوَيـْخُرُج  ُثمَّ  :َفْصٌل ): قال  َقاُه َحتَّى َيَرى اْلَبْيَت  ،إََِل الصَّ  ،َفََيْ

ُ َثََلًثاوَ  ِل، ُثمَّ َيْسَعى َشِديًدا إََِل اْْلَخِر، ُثمَّ َيْمِِش  ،ُيَكَّبِّ َوَيْرَقى  ،َوَيُقوُل َما َوَرَد، ُثمَّ َينِْزُل َماِشًيا إََِل اْلَعَلِم اْْلَوَّ

َفا، ُثمَّ َينِْزُل َوَيُقوُل َما قَ  ،اْلـَمْرَوةَ  َفا،  ،َفَيْمِِش ِِف َمْوِضِع َمْشيِهِ  ،اَلُه َعََل الصَّ َوَيْسَعى ِِف َمْوِضِع َسْعيِِه إََِل الصَّ

ُل، َوُتَسنُّ فِ  ،َذَهاُبُه َسْعَيةٌ  ،َيْفَعُل َذلَِك َسْبًعا ْوُط اْْلَوَّ  ،يِه الطََّهاَرةُ َوُرُجوُعُه َسْعَيٌة، َفإِْن َبَدَأ بِاْلـَمْرَوِة َسَقَط الشَّ

َتاَرةُ  َل  ،َوالسِّ لَّ َ ِمْن َشْعِرِه َوََّتَ ، َواْلـُمَتَمتُِّع  ؛َواْلـُموااَلُة، ُثمَّ إِْن َكاَن ُمَتَمتًِّعا اَل َهْدَي َمَعُه َقَّصَّ َوإاِلَّ َحلَّ إَِذا َحجَّ

َع ِِف الطََّواِف َقَطَع التَّْلبَِيَة(  .إَِذا ََشَ

كعتنيأي يستلم احلَيْسَتلُِم اْلـَحَجَر(  ُثمَّ  :َفْصٌل )قال:  ملا جاء من حديث  ؛جر إذا انتهى من صالة الرَّ

كن فاستلمه  أنَّ النَّبيَّ » :«مسلمٍ »جابٍر يف صحيح  كعتني عاد إَل الرُّ إًذا املراد باالستالم أي  «لـماَمَّ صَلَّ الرَّ

 بعد ركعتيِّ الطَّواف.

َفاقال:  فا ()َوَيـْخُرُج إََِل الصَّ فا الَّذي كان موجوًدا يف )ِمْن َبابِِه(  ،أي إىل جبل الصَّ أي من باب الصَّ

فا وخارج احلرم، قديًَّم باب  فا، يعني يفصل بني الصَّ فا أصبح خارج الصَّ ل، اآلن باب الصَّ مان األوَّ الزَّ

فا وبني املطاف، بل كان بينها بيوٌت، ولذلك اآلن هذا الباب أ   فا كان بني الصَّ : إنَّ هذه الصَّ َقال  ِغَي فقد ي  ل 

نَّة فات حملُّها  فال سنَّة حينذاك. ،السُّ

َقاُه( قال:   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ژ :يعني به قول اهلل  «َأْبَدُأ بِـماََم َبَدَأ اهلل بِهِ »قال:   ألنَّ النَّبيَّ )َفََيْ

 .[15٨البقرة: ]ژ  ژ
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يخ:  َقاُه َحتَّى َيَرى اْلَبْيَت(قال الشَّ حيح من حديث أيب هريرةَ  وافق يف )َفََيْ أنَّ » :ذلك ما جاء يف الصَّ

فا  النَّبيَّ  ثمَّ رفع يديه فجعل َيمد اهلل  ، عليه حتَّى نظر إَل البيتََل عَ فَ  ،لـماَمَّ فرغ من طوافه أتى الصَّ

 وبنحوه من حديث جابٍر. «ويدعو ما شاء

ُ َثََلًثا( وَ )قال:   .«مسلم  »جاء ذلك يف حديث جابٍر يف ُيَكَّبِّ

ا منها أنَّه يقول:   الَّذي ورد عن النَّبيِّ )َوَيُقوُل َما َوَرَد( قال:  اْلـَحْمُد هلل َعََل َما »أشياء  كثريٌة جدًّ

يَك َلهَ  ،اَل إَِلَه إاِلَّ اهلل ،َهَداَنا ء   ،َُيْيي َوُيِميُت  ،َلُه اْلـُمْلُك َوَلُه اْلـَحْمُد  ،َوْحَدُه اَل ََشِ  «.َقِديرٌ  َوُهَو َعََل ُكلِّ ََشْ

وهذا يف  «َوَهَزَم اْْلَْحَزاَب َوْحَدهُ  ،َوَنََّصَ َعْبَدهُ  ،َصَدَق َوْعَدهُ  ،اَل إَِله إاِلَّ اهلل َوْحَدهُ »وجاء أنَّه يقول: 

 .«مسلم  »

ينَ  ،اَل إَِلَه إاِلَّ اهلل»: وجاء أنَّه يقول اُه ُمـْخلِِصنَي َلُه الدِّ  «.ْرَه اْلَكافُِرونَ َوَلْو كَ  ،َواَل َنْعُبُد إاِلَّ إِيَّ

عاء عاء كَّم جاء يف حديث ابن عبَّاٍس. ،وجاء أنَّه يدعو بمطلق الدُّ  ويرفع يديه يف الدُّ

ِل(  ،يعني من غري رملٍ )ُثمَّ َينِْزُل َماِشًيا(  قال: ل هو العلم املوجود )إََِل اْلَعَلِم اْْلَوَّ واملراد بالعلم األوَّ

 .و عند بيت العبَّاس اآلن عندنا وعليه عالمٌة خرضاء  وه

)ُثمَّ َيْسَعى َسْعًيا َشِديًدا(قوله: 
ويكون أعىل من امليش ودون اهلرولة، وهذا  ،أي يرسع يف مشيه (1)

م–الَّذي يسعى إنََّّم هو  اكب واملحمول. -مثل ما تقدَّ  املايش دون الرَّ

 أي إىل العلم الثَّاين عند دار العبَّاس. )إََِل اْْلَخِر(قال: 

َفا( ،أي جبل املروةُثمَّ َيْمِِش َوَيْرَقى اْلـَمْرَوَة( )قال:  م. )َوَيُقوُل َما َقاَلُه َعََل الصَّ كر املتقدِّ عاء والذِّ  أي من الدُّ

ابق  )َفَيْمِِش ِِف َمْوِضِع َمْشيِِه(من املروة  )ُثمَّ َينِْزُل(قال:  )َوَيْسَعى ِِف َمْوِضِع يف موضع امليش السَّ

َفا(. علمني، واملراد بالعلم هو امليل املعلَّق املعروف عند اللَّمبات اخلرضاءبني ال َسْعيِِه(  )إََِل الصَّ

فا إىل )َيْفَعُل َذلَِك َسْبًعا َذَهاُبُه َسْعَيًة َوُرُجوُعُه َسْعَيًة( قال:  يفعل ذلك سبعة أشواٍط، ذهابه من الصَّ

َعدُّ سعيًة ورجوعه سعيًة.  املروة ي 

فا واملروة، العلَّمء عندنا هنا مسألٌة مه فا واملروة، وهي مسألة حدُّ الصَّ عي بني الصَّ ٌة فيَّم يتعلَّق بالسَّ مَّ

ى َسمَّ فا واملروة بامليش، قالوا: وأقلُّ ما ي  أن يلصق عقبه  «استيعاًبا له» :يقولون: جيب استيعاب ما بني الصَّ

                                                 

يخ «سعًيا»بدون قوله:  «الروض»قوله: )يسعى سعًيا شديًدا( يف نسختي، ويف كثري من النسخ ومنها ( 1)  وفقه اهلل.–، فال أدري لعلَّها يف نسخة الشَّ
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فا يلصق عقبه بأسفل املروة، يعني وهو راجٌع ثمَّ  ،ثمَّ يذهب حتَّى يصل إىل املروة ،بأسفل اجلبل من الصَّ

قالوا: وما زاد  -ٌد عن احلدِّ الواجب إىل املندوبها بالقدم هذا زائئلو وط- ]بأسفل املروة[ فيجعل عقبه

َتَحبُّ رقيُّ اجلبل كَّم فعل النَّبيُّ  ،عن ذلك فهو مستحبٌّ   . وي س 

روا ما بني اجلبلني بطول عندنا هنا مسألٌة، كيف نستطيع أن نضبط هذا الطُّول؟ الع لَّمء قديًَّم قدَّ

 اجلبل، عرفنا قبل قليٍل بأن جيعل عقبه عىل اجلبل، فَّم هو حدُّ اجلبل؟

فا كلُّ واحٍد من هذين اجلبلني فيه  خني عىل أنَّ املروة والصَّ رجات، وأغلب املؤرِّ روه قديًَّم بالدَّ قدَّ

 ها مخَس عرشَة درجًة، بعضهم زاد وبعضهم نقص.مخَس عرشَة درجًة، فيه درٌج منحوٌت قالوا: إنَّ عدد

فا يف عام ألف وأربع مئٍة وعرشٍة عددت   رج املوجود عىل الصَّ والباقي  ،ه مل يبق منها إالَّ عرشةً وهذا الدَّ

نا عىل أنَّ اجلبل اآلن مل يظهر إالَّ بعض ا بعضه فقد نزل َّتت األرض. ه،كلُّه كان أسفل اجلبل، وهذا يدلُّ  وأمَّ

يخ منصور يف وقد أ اف القناع»شار هلذا الشَّ فا  «كشَّ فقد ذكر أنَّ األرض قد ارتفعت فيَّم بني الصَّ

ا، لو تنظر اآلن إىل املسعى ،واملروة، واألرض ترتفع الم»ثمَّ ترقى مع  ،واضٌح جدًّ ستجد أنَّك  «باب السَّ

احات بَّم يعدل ارتفا  ،ع أكثر من مخسة أمتاٍر أو ستَّةٍ ستصعد مع األبواب الكهربائيَّة حتَّى تصل إىل السَّ

ا  فاألرض ترتفع. ،ارتفاٌع كبرٌي جدًّ

َي منذ القدم طِّ منذ قروٍن، وبناًء عىل ذلك فإنَّه يف زماننا هذا قبل التَّوسعة  ،فبعض اجلبل اآلن غ 

ئاسة  طَِّي اجلبالن فإىل العالمة الَّتي وضعته الرِّ ، فيها احتياطٌ هي يف الغالب  -حلرمرئاسة شئون ا-األخرية غ 

بط. بل لو قصَت  ء أجزأك، فهم قد احتاطوا بمقدار مرٍت ربََّّم أو أكثر ما أدري بالضَّ  عنها بعض اليشَّ

نا قلنا: إنَّ االستيعاب واجٌب  عي بحكمني: ،املسألة الثَّانية معنا أنَّ جل يف السَّ قيَّ سنٌَّة، املرأة ختالف الرَّ  والرُّ

ل: ، أي رقيُّ اجلبلني. أنَّ املرأة ال األمر األوَّ قيُّ َتَحبُّ هلا الرُّ س   ترقى، ال ي 

 أنَّ املرأة ال تسعى بني العلمني سعًيا شديًدا. األمر الثَّاين:

فلِّ فقط، فإنَّك ترقى له بمثابة ]  [ يسريمزلقانطبًعا رقيُّ اجلبل اآلن أصبح غري موجوٍد إالَّ يف الطَّابق السُّ

ا، وما عدا ذلك من األدوار  َقاَل: إنَّ املستحبَّ فيها أن تصل إىل جدًّ ، ولكن قد ي  ا ليس فيها رقيٌّ الثَّالثة الباقية فإَّنَّ

وط . فيكون فيه ميٌش  ،منتهى الشَّ  من غري رقيٍّ

ُل(قال:  ْوُط اْْلَوَّ فا لقول النَّبيِّ  ؛)َفإِْن َبَدَأ بِاْلـَمْرَوِة َسَقَط الشَّ ط  البداءة بالصَّ رَتَ َدُأ َأبْ »:  ألنَّه ي ش 

َتدُّ به؛ ألنَّه مل يبدأ بَّم بدأ اهلل به. ،«بِـماََم َبَدَأ اهلل بِهِ  ع  ل ال ي  وط األوَّ  فالشَّ
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اْفَعِِّل َما َيْفَعُل اْلـَحاجُّ َغَْيَ َأالَّ َتُطوِِف »قال للمرأة احلائض:   ألنَّ النَّبيَّ  )َوُتَسنُّ فِيِه الطََّهاَرُة(قال: 

فا واملروة نِ ث  تَ س  ومل يَ  «بِاْلَبْيِت  عي بني الصَّ  ليس بواجٍب. -ومثله النَّجاسة-فدلَّ عىل أنَّ الطَّهارة من احلدثني  ،السَّ

َتاَرُة( قال:  اعي بني اجلبلني )َوالسِّ تارة يعني سرت العورة، فلو انكشف بعض عورة السَّ املراد بالسِّ

.  فإنَّه يصحُّ

ا مستحبٌَّة، نقول: انظر معي، مسألة املوالة هن )َواْلـُمَوااَلُة(قال:   إنَّ املوالة نوعان:ا ذكر املصنِّف أَّنَّ

ل:[ عي، وهذه هي املستحبَّة، ولذلك فإنَّ بعض فقهاء املذهب  ]النَّوع األوَّ موالٌة بني الطَّواف والسَّ

َتَحبُّ املوالة ا ت س  رين لـَّمَّ ذكر يف بعض كتب املناسك أَّنَّ ل، ،من املتأخِّ ه  محلوها عىل املعنى األوَّ أي أنَّ

عي والطَّواف. َتَحبُّ املواالة بني السَّ  ي س 

رين أنَّ  النَّوع الثَّاين من املواالة: عي، فاملشهور عند املتأخِّ وهي املواالة بني أجزاء وأشواط السَّ

 أنَّه واجٌب. «اْلقناع»و «املنتهى»املواالة بينها واجٌب، قالوا: كالطَّواف، وهذا هو الَّذي مشى عليه يف 

 نقول: أحد أمرين: )َوُتَسنُّ اْلـُموااَلُة(ا قول املصنِّف هنا: إذً 

ا أن نقول: املراد بقوله:  عي. )َوُتَسنُّ اْلـُموااَلُة(إمَّ وااَلة  بني الطَّواف والسَّ ـم   أي ت َسنُّ ال 

 ،«اْلقناع»أو نقول: إنَّ املصنِّف هنا مشى عىل خالف املشهور من املذهب الَّذي اعتمده هو يف 

ه أحد التَّوجيهني. «املنتهى»واعتمده صاحب   وغريه أنَّ املواالة واجبٌة وليست بسنٍَّة، فتستطيع أن توجِّ

فا واملروة )ُثمَّ إِْن َكاَن ُمَتَمتًِّعا(قال:  اعي بني الصَّ فلم يسق )اَل َهْدَي َمَعُه(  ،أي الطَّائف بالبيت والسَّ

َل  ،اهلدي لَّ َ ِمْن َشْعِرِه َوََّتَ . ،()َقَّصَّ ا من ساق اهلدي وإن كان متمتًِّعا فإنَّه ال حيلُّ  أمَّ

(قال:  أو كان مفرًدا، أو كان متمتًِّعا وقد  ،بأن كان قارًنا ،أي وإن مل يكن متمتًِّعا وال هدي معه )َوإاِلَّ

 ساق اهلدي.

(  قال: ه.فإنَّه ما حلَّ إالَّ حينَّم أت  كَّم فعل النَّبيُّ )َوإاِلَّ َحلَّ إَِذا َحجَّ  مَّ حجَّ

َع ِِف الطََّواِف َقَطَع التَّْلبِيََة(ويف معناه املعتمر كذلك  )َواْلـُمَتَمتُِّع(قال:  ا القارن فإنَّه  ،)إَِذا ََشَ وأمَّ

 .(1)يستمر بالتَّلبية إىل حني رمي اجلَّمر

 م على نبيِّنا حممَّد  وصلَّى اهلل وسلَّ

                                                 

 رس القادم.ه للدَّ رت  خَّ أف، واحدٍ  سب مجع الكالم عنه يف حملٍّ أن األن ، وُشح بعضه، ورأيت  «العمرةباب صفة احلج و»يف  -اهللوفقه –بدأ شيخنا ( 1)


